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Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 05 tháng 6 năm 2020
Thư Chung gửi Gia Đình Giáo Phận
về việc Tạ Ơn sau đại dịch Covid-19
Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ,
các Chủng sinh và anh chị em Giáo dân
Giáo phận Xuân Lộc
Anh chị em rất thân mến,
Từ ngày mùng 01/6 đến 05/6/2020, Linh Mục đoàn Giáo phận đã tham dự Tuần
Tĩnh Tâm Năm tại Tòa Giám Mục. Sáng ngày 01/6, trước khi bắt đầu tuần Tĩnh Tâm,
Linh Mục đoàn Giáo phận đã đồng tế Thánh Lễ Tạ ơn, kỷ niệm ba năm ngày Đức Cha
Phụ tá Gioan được tấn phong Giám Mục và 50 năm lãnh chức Linh Mục của sáu Cha
Cố trong Giáo phận. Tuần Tĩnh Tâm đã kết thúc trong bầu khí thánh thiện, đầy tràn ơn
Chúa, tình nghĩa huynh đệ và lòng hăng say tông đồ.
Cùng với quý Đức Cha và quý Cha tham dự Tuần Tĩnh Tâm, tôi xin gửi lời chào
thăm và cám ơn Anh Chị Em đã cầu nguyện cho chúng tôi trong Tuần Tĩnh Tâm vừa
qua. Chúng tôi cũng cám ơn các Giáo xứ, Dòng Tu, các Giới, các nhóm cũng như
những cá nhân đã bày tỏ lòng yêu mến và quan tâm qua những quà dâng tặng hoặc trực
tiếp phục vụ trong tinh thần đạo đức và vui tươi để Tuần Tĩnh Tâm được khởi đầu và
kết thúc tốt đẹp.
Kính thưa Anh Chị Em,
Ngày 08/5 vừa qua, chúng ta vui mừng nhận được thông tin từ các cơ quan hữu
trách dân sự cho phép nhiều sinh hoạt cộng đồng được tái hoạt động. Do đó, cùng với
các Giáo phận khác tại Việt Nam, Giáo phận Xuân Lộc chúng ta đã vui mừng trở lại
nhịp sống mục vụ vốn có của mình, đặc biệt là việc sốt sắng cử hành Thánh Lễ với đông
đảo giáo dân tham dự.
1. Tâm tình tạ ơn
Sau gần bốn tháng sống trong lo sợ dịch bệnh và thiệt thòi phần thiêng liêng vì
giáo dân không được tham dự Thánh Lễ tại các nhà thờ, nay toàn thể Giáo phận vui
mừng được tham dự Thánh Lễ và trở lại các sinh hoạt mục vụ bình thường. Mặc lấy tâm
tình của tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn: “Lạy Chúa,
con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin... Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài
vẫn thành tín yêu thương.” (Tv 138,1-2).
Chúng ta đặc biệt dâng lời tạ ơn Đức Mẹ vì đã đoái nghe lời kêu xin của chúng ta
mà cầu bầu trước tòa Thiên Chúa và che chở Giáo phận chúng ta dưới cánh tay từ mẫu
của Mẹ.
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Chúng ta tạ ơn Chúa và Đức Mẹ không chỉ vì đã gìn giữ chúng ta được bình an
mà còn vì chính trong cơn nguy khốn, các gia đình, các cộng đoàn Giáo xứ và Dòng tu
vẫn bền lòng giữ vững Đức Tin, hiệp nhất yêu thương nhau và mở lòng trợ giúp những
anh chị em gặp khó khăn, nhất là các gia đình nghèo đói, các anh chị em di dân và
lương dân.
2. Tiếp tục khẩn nài lòng Chúa thương xót cho thế giới
Đang khi chúng ta đã được bình an, vẫn còn biết bao nhiêu người và gia đình
trên thế giới đang sống trong lo sợ vì sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra,
biết bao nhiêu người và gia đình lâm cảnh thiếu thốn vì mất việc làm do ảnh hưởng của
dịch bệnh. Vì vậy, với lòng tin tưởng, chúng ta chạy đến nài xin Đức Mẹ cầu bầu trước
Tòa Thiên Chúa quyền năng sớm giải thoát toàn thể thế giới khỏi dịch bệnh và cho mọi
người được hưởng ơn an bình của Chúa.
3. Hành động tạ ơn cụ thể
Theo truyền thống đạo đức trong Giáo Hội, khi nhận được sự che chở của Thiên
Chúa, cộng đoàn tín hữu thường xây dựng một công trình tôn giáo hoặc thực hiện một
việc lành phúc đức để diễn tả sự vui mừng và biết ơn lòng Chúa xót thương. Noi gương
Đức Mẹ, khi cảm biết lòng Chúa thương xót dành cho mình cũng như cho người chị họ,
Mẹ đã “vội vã lên đường viếng thăm bà thánh Isave...” (x. Lc 1,39-45), Giáo phận
chúng ta cùng nhau làm những việc lành phúc đức bằng việc quan tâm, cầu nguyện và
nâng đỡ những anh chị em đang đau khổ, nghèo đói, gặp khó khăn.
Các gia đình, các cộng đoàn Giáo xứ và Dòng tu vẫn luôn quan tâm an ủi và trợ
giúp những anh chị em gặp khó khăn trong Giáo phận, nhưng trong dịp này, toàn thể
Giáo phận chúng ta cùng nhau hướng đến các anh chị em gặp khó khăn tại các Giáo
phận khác. Vì vậy, tôi tha thiết mời gọi anh chị em rộng lòng chia sẻ theo khả năng của
mình. Có nhiều chia sẻ nhiều; có ít chia sẻ ít, và nếu vì thiếu thốn không thể chia sẻ gì,
vẫn mang trong mình tâm tình tạ ơn để tất cả hợp thành lời ca cảm tạ yêu thương dâng
lên Chúa, cầu nguyện cho toàn thế giới. Số tiền quyên góp được, chúng ta sẽ gửi đến
những anh chị em đang gặp khó khăn nơi một vài giáo phận đang có nhu cầu cấp bách
hiện nay.
4. Chương trình Tuần Lễ Tạ Ơn
Giáo phận chúng ta sẽ cử hành Tuần Lễ Tạ Ơn theo những ý nguyện như sau: Tạ
ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ Giáo phận chúng ta bình an, xin Đức Mẹ tiếp tục giữ gìn
mọi thành phần trong Giáo phận, đặc biệt các Gia đình và Giới Trẻ, luôn được bình an
và sống đẹp lòng Chúa, xin cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn thế giới. Sau
đây là Chương trình Tuần Lễ Tạ Ơn:
-

Thứ Tư, 10/6/2020 - Gia đình tạ ơn: Vào lúc 19g15 tất cả các gia đình trong
Giáo phận dâng chuỗi Mân Côi tại gia đình.

-

Thứ Năm, 11/6/2020 - Thiếu nhi tạ ơn: Thánh lễ tạ ơn dành riêng cho Thiếu
nhi tại Giáo xứ, Giáo họ.

-

Thứ Sáu, 12/6/2020 - Các Bạn Trẻ tạ ơn: Tham dự Thánh Lễ hoặc giờ chầu
Thánh Thể tại Giáo xứ, Giáo họ.

-

Chúa Nhật, 14/6/2020 - Giáo xứ tạ ơn: Cử hành Lễ kính Mình và Máu Thánh
Chúa, toàn thể Giáo xứ cùng dâng lời cầu nguyện theo những ý nguyện trên.
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-

Thứ Hai, 15/6/2020 - Tu sĩ tạ ơn: Cử hành Thánh Lễ hoặc chầu Thánh Thể tại
cộng đoàn Dòng Tu hoặc Giáo xứ, Giáo họ.

-

Thứ Ba, 16/6/2020 - Các Giới (Cao niên, Gia trưởng, Hiền mẫu), các Phong
trào, Hội đoàn tạ ơn: Tham dự Thánh Lễ hoặc giờ chầu Thánh Thể tại Giáo xứ,
Giáo họ.

-

Thứ Tư, 17/6/2020 - Giáo phận tạ ơn: Con cái Giáo phận tề tựu về Trung tâm
Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã che chở Giáo phận
trong cơn nguy khốn. Xin Đức Mẹ tiếp tục gìn giữ Giáo phận được bình an và
cầu bầu xin Chúa thương xót, cho đại dịch sớm chấm dứt trên toàn thế giới.

Các hướng dẫn cụ thể về việc cử hành những ngày tạ ơn sẽ được Ban Phụng tự
Giáo phận và Văn phòng Tòa Giám mục thông báo sau.
Xin Đức Mẹ, Đấng được các tín hữu tin tưởng kêu xin: “Đức Bà yên ủi kẻ âu lo;
Đức Bà phù hộ các giáo hữu” dâng lời kinh tạ ơn của chúng ta lên ngai tòa Thiên Chúa
và tiếp tục gìn giữ, che chở con cái Giáo phận Xuân Lộc chúng ta dưới cánh tay từ mẫu
của Mẹ. Với tâm tình tạ ơn, Giáo phận chúng ta hăng say tiếp tục chương trình mục vụ:
“Gia đình và Giới trẻ hãy là Chứng nhân lòng Chúa thương xót. Người trẻ hướng đến
trưởng thành toàn diện” để Giáo phận chúng ta trở thành Thánh địa Lòng Thương Xót.
Cùng với Đức Cha Phụ tá Gioan và Đức Cha Cố Đaminh, tôi thân mến chào anh
chị em.

✞ Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
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